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Termostatul iT500, comandat prin Internet, vă oferă libertatea de a controla căldura în orice 
moment, de oriunde v-ați afla, prin intermediul aplicatiei.Pentru o setare rapidă, puteți 
alege unul dintre cele trei programe prestabilite, sau vă puteți crea propriul program în 
funcție de stilul de viată.

Caracteristici
• O zonă de încălzire
• Două zone de încălzire independente (ar trebui achiziționat un senzor de temperatură 

iT300 suplimentar)
• O zonă de încălzire și temporizator de apă caldă
• Are un semnal stabil de 868 MHz
• Comunică fără fir între dispozitive
• Receptorul are două ieșiri de control
• Programare incredibil de clară și intuitivă - este foarte ușor să setați / modificați 

valorile de referință ale temperaturii sau modurile termostatului;
• Aplicații mobile dedicate gratuite - pentru sisteme Android și iOS;
• Funcții și caracteristici practice, cum ar fi: programul de timp / temperatură (pentru 

săptămâna întreagă, zile individuale sau zile lucrătoare + weekend), 
• Moduri: vacanță, protecție la îngheț, funcția de geolocalizare;
• Diferite tipuri de algoritmi de control pe care să le alegeți, inclusiv TPI (recomandat 

pentru sistemele de încălzire prin pardoseală) și histereză (de la +/- 0,25 ° C până la
           +/- 2 ° C valori);
• Poate fi utilizat în sisteme de încălzire sau răcire, permite recalibrarea temperaturii 

măsurate sau modificarea preciziei temperaturii afișate în pași de 0,5 ° C și 0,1 ° C

IT500
Termostat controlat prin aplicație

Tip produs Centru de comandă cu 8 zone

Alimentare iT500TR: 2x baterii alcaline AA
iTG500: 5V DC
iT500RX: 230V AC 50 Hz

Amperaj Max. CH1: 16 (5) A
CH2: 5 (3) A

Interval de temperatură 5 - 35°C

Pași de măsurare 0.1°C sau 0.5°C

Algoritm de control TPI sau
Histereză: ±0.25°C sau ±0.5°C

Comunicare Wireless, 868 Mhz

Amperaj max CH1: 16 (5) A
CH2: 5 (3) A

Ieșire 2 x NO/COM/NC

Dimensiuni (mm) iT500TR: 128 x 95 x 30
iTG500: 39 x 91 x 25, antena: 70
iT500RX: 145 x 100 x 35
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